
2018 - 2019. matematika munkaközösség munkaterve

Munkaközösség tagjai: Csolakov János
Jánvári Zsuzsanna
Köles Gábor
Kovács Sándor
Szemes Balázs (munkaközösség vezető)
Szilágyi Ottília
Török Bíborka
Zsurzsucz Marianna

Évfolyamfelelősök: 7. évfolyam: Jánvári Zsuzsanna
8.évfolyam: Török Bíborka
9. nyek: Török Bíborka / Jánvári Zsuzsanna
9. évfolyam: Zsurzsucz Marianna
10. évfolyam: Csolakov János
11. évfolyam: Kovács Sándor
11. emelt csoport: Szemes Balázs / Csolakov János 
12. évfolyam: Szilágyi Ottilia
12. emelt csoport: Jánvári Zsuzsanna / Kovács Sándor

Az évfolyamfelelősök feladatai
Csoportbontás véglegesítése évfolyamszinten. Terembeosztás.

Határidő: 2018. szept. 3.
Tanmenetek revíziója, egyeztetése Határidő: 2018. szept. 3.
9. nyek-en a matematika csoportba sorolás a nyelvi csoporthoz igazodik.
Az új témaegység tanításának kezdetén az évfolyamon tanítókkal megállapodnak

a témazáró  várható  időpontjáról,  valamint  arról,  hogy az  adott  témát  az  egyes
csoportok milyen mélységben dolgozzák fel. A témazáró dolgozat íratása előtt egy
héttel bejelenti az iskolatitkárnál, illetve az igazgató helyettesnél. (terembiztosítás)
Időben összeállítja a témazáró dolgozat feladatsorát, javítókulcsát, értékelését és
mindezt egyezteti az évfolyamon tanítókkal.

Figyelemmel kíséri (témaegységenként), hogy az évfolyam csoportjai a tanmeneti
ütemterv szerint haladnak-e. (Elmaradás esetén megtervezi és megszervezi a 
felzárkózás lehetőségét.)

Csoportok közötti átjárhatóság megszervezése (kezdő évfolyamon az első témazáró
dolgozat után, minden évfolyamon félévkor, illetve év végén) 

Év végi vizsga, illetve záródolgozat megtervezése, megszervezése.
12. évfolyamon a próbaérettségi dolgozatok megírásának (középszint, emelt szint) 
megszervezése.

Web-lap felelős: Jánvári  Zsuzsanna

Pályázati felelős: Szemes Balázs

Versenyfelelős: Csolakov János



Versenyek:
 7, 8. évfolyamon: Bolyai Csapatverseny

Varga Tamás Országos Matematikaverseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Alapműveleti Matematikaverseny
Kerületi matematikaverseny
Kenguru matematikaverseny
Abacus matematikaverseny

9.nyek,: Országos Apáczai Matematikaverseny
9, 10. évfolyamon : Bolyai Csapatverseny

Arany Dániel Országos Matematikaverseny
Gordiusz Matematikaverseny
Kenguru matematika verseny
KÖMAL verseny

11.; 12. évfolyamon: Bolyai Csapatverseny
OKTV Matematikaverseny 
Gordiusz Matematikaverseny
Kenguru matematika verseny
„NÁBOJ” nemzetközi matematikaverseny
KÖMAL verseny

Előkészítő, felvételi a gimnáziumba:
Előkészítő a 6. és 8. oszt. tanulók számára
A hatosztályos és a négy-öt osztályos központi felvételi dolgozatok javítása

Munkaterv időrendben:
Tanmenet 2018. szept. 3 . mk. vez.
Web-lap frissítés: 2018. szept. 2.hete. Jánvári Zsuzsanna
Csoportokba sorolás: 2018. szept.3. évf. felelősök, mk. vez.
Bolyai csapatverseny 2018. szept. versenyfelelős
OKTV Matematikaverseny 2018. szept. isk. vez.; mk. vez.
Varga Tamás Matematikaverseny 2018. okt. versenyfelelős
Arany Dániel Matematikaverseny 2018. okt. versenyfelelős
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2019. január versenyfelelős
Gordiusz Matematikaverseny 2019. január versenyfelelős
Országos Apáczai Matematikaverseny 2019. január versenyfelelős
Kerületi Matematikaverseny 2019. március versenyfelelős
„Náboj” nemzetközi matematika verseny 2019. március versenyfelelős
Alapműveleti Matematikaverseny 2019. március versenyfelelős
Próbaérettségi (közép, emelt) 2019. április 15.

12. évfolyamon a matematika próbaérettségi időpontja: 2019. 04. 15.
9. évfolyamon a matematika vizsga:

írásbeli: 2019. 05.07; a matematika érettségi napja
szóbeli: vizsganapon, az iskolavezetéssel egyeztetve.
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